HUISHOUDELIJK REGLEMENT
FC HERNE_JEUGDCEL
ALGEMENE AFSPRAKEN

Lidgelden: per seizoen wordt door het Bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor FC Herne vastgelegd.
Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de inschrijving bij onze club en de verzekering. Elke
speler en de ouders (of verantwoordelijken van deze speler) worden geacht bij het lidmaatschap
kennis te hebben genomen van dit huisreglement.

Bal: begin september wordt, na betaling van het lidgeld, een voetbal uitgedeeld. Er wordt van elke
speler verwacht dat hij de voetbal bij elke training en wedstrijd meeneemt. Zo draagt de jeugdspeler
bij tot de kwaliteit van de trainingen en van de opwarmingen voor de wedstrijden.

Pesterijen: pestgedrag hoort niet thuis in onze club. Indien dit wel het geval blijkt te zijn, zal er dan
ook streng op worden gereageerd en indien nodig zullen er sancties worden opgelegd door het
Jeugdcomité.

Vandalisme: opzettelijke schade aan de infrastructuur, op eigen terrein en/of op verplaatsing,
veroorzaakt door een spelend lid van onze club, zal door de speler zelf vergoed moeten worden.
Eveneens zal hij zich tegenover het Jeugdcomité moeten verantwoorden. Zij zullen dan beslissen of
er eventueel een bijkomende sanctie moet worden gegeven.

Waardevolle voorwerpen: gebruik van GSM/Ipod tijdens de wedstrijden of trainingen is
verboden. Waardevolle voorwerpen worden het liefst thuis gelaten. Als het niet anders kan, worden
ze afgegeven aan de trainer of afgevaardigde tijdens de training en/of wedstrijd. De club kan nooit
aansprakelijk worden gesteld voor diefstal.

Roken, alcohol en stimulerende middelen zijn verboden in de kleedkamers, op het voetbalveld, enz.
Respect hebben voor alle medewerkers van onze club (trainers, bestuur, terreinverzorger, ...)

Begroeting: bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand.

Wees beleefd, altijd en overal. Iedere speler is namelijk steeds het uithangbord van onze club.
TRAININGEN

Trainingsduur: de trainingen vangen steeds aan op het voorziene uur en worden ook beëindigd op
het voorziene uur. Tenzij bij uitzonderingen, op verzoek van de trainer.

Stiptheid: de spelers moeten bij elke training enkele minuten voor het geplande aanvangsuur in
volledige sportuitrusting in de kleedkamer aanwezig zijn, zodat zij samen met hun trainer, in groep,
naar het oefenveld kunnen vertrekken.

Afwezigheden: bij een afwezigheid op een training, verwittigt de speler of de ouder tijdig de trainer
en/of afgevaardigde.

Blessure: gelieve in geval van blessure zo vlug mogelijk een dokter te raadplegen voor een juiste
diagnose en je trainer op de hoogte te houden van de evolutie.

Trap nooit onopgewarmd naar doel voor een training.

Als de trainer het woord neemt wordt er naar geluisterd.

Volg de richtlijnen van de trainer en bekijk de kritische benadering van de trainer als een
leermoment.

De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens trainingen, tenzij het
uitdrukkelijk toegestaan wordt door de trainer om zonder te trainen.

De spelers tonen steeds inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.

Spelers die de training blijvend storen worden gesanctioneerd.

Properheid: vooraleer na een training terug te keren in de kleedkamer worden BUITEN de schoenen
en eventueel de ballen schoongemaakt.

Douche: elke speler neemt na de training een douche. Vanaf de preminiemen (U10) is dit een
verplichting (uitzonderingen moeten aangevraagd worden bij de trainer).

Tijdens het douchen draagt elke speler bij voorkeur badslippers.

Kleedkamers: Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig
gesanctioneerd worden.
WEDSTRIJDEN

De bovenstaande gedrag- en leefregels tijdens trainingen gelden uiteraard ook voor wedstrijden.

ID-bewijs Vanaf de categorie miniemen zijn de spelers verplicht hun identiteitskaart mee te brengen
naar de wedstrijd. De bondsinstanties hebben beslist dat spelers die hun identiteitskaart niet kunnen
voorleggen, niet aan de wedstrijd mogen deelnemen. Voor de miniemen (vanaf U12) die nog geen
identiteitskaart hebben is een wettelijk document (Bv KidsID,reispas) MET foto verplicht.

Op verplaatsing:

Vervoer: Iedere speler moet in de mate van het mogelijke zelf zorgen voor vervoer heen en terug bij
uitwedstrijden. Als hij geen vervoer heeft, kan hij op voorhand aan een medespeler en/of begeleider
vragen of hij met hen kan meerijden.

Afspraken: Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip & plaats samen. Dit gebeurt altijd
in afspraak met de trainer.

Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je als bankzitter start of zelfs
niet op het wedstrijdblad verschijnt.

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en
wedstrijdbesprekingen.

Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere outfit, dit is inclusief zijn
voetbalschoenen.

De spelers , trainers en begeleiders zijn het uitgangsbord van onze club. Zij brengen de naam van
onze club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In
geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play,sportiviteit en algemeen gedrag kan het
jeugdcomité in samenspraak met de trainer een sanctie uitspreken.

Algemene afspraken voor de ouders
Ook de ouders/supporters zijn mee het uithangbord van onze club: geen negatieve kritiek of
opmerkingen geven op eigen spelers, tegenstanders, afgevaardigden, trainers, scheidsrechters, en/
of op andere ouders.

De ouders moeten ten allen tijden beseffen dat het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding. Het
belangrijkste is dat de spelers (zo veel mogelijk) bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als
persoon.

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze of andere beslissingen van trainer of jeugdbeleid.

Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van de trainer komen.

Zorg ervoor dat je kind op tijd komt voor training/wedstrijd.

Het betreden van de velden is voor de ouders verboden.

Wij vragen een rustig gedrag als bezoeker van onze jeugdwedstrijden.

Blijf positief, ook na verlies

Geef een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van
zoon/dochter.

Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (bvb premie voor het maken van een
doelpunt) is uit den boze.

Kleedkamers zijn niet toegankelijk voor de ouders, behalve voor onze allerkleinsten (onderbouw)

Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau.

Benadruk het PLEZIER van het spelletje en vermijd prestatiedruk.

